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FITXA TÈCNICA 
 

PULMUR 
 

Descripció: 
Impermeabilitzant per a murs. 
 
 
Propietats: 
PULMUR és un producte d’impermeabilització a base de copolímer acrílic preparat per a utilitzar amb 
polvoritzador o pistola Airlées. És un producte idoni per a pintar fonaments, tant de formigó com de 
morter, exposats a humitat i per el tractament de parets enterrades, forjat sanitari... 
 
 
Aplicacions i instruccions d’ús: 
L’aplicació de PULMUR a parets enterrades no exclou la realització d’un drenatge dels fonaments, 
en el cas de pujades d’aigua, així com tampoc la realització de dipòsits en el cas de que els 
fonaments estiguin en contacte amb la capa freàtica.  
El producte un cop aplicat i sec, proporciona una capa molt elàstica i impermeable. El suport haurà 
d’estar perfectament sà, net i exempt de pols. Els fonaments de formigó necessitaran un mínim de 10 
dies d’assecat. Les juntes entre els blocs han d’estar perfectament segellades. 
Humidificar lleugerament la superfície a tractar i polvoritzar PULMUR en una capa. Deixar assecar la 
capa entre 24 i 48 hores abans d’aplicar una segona capa.  
Aplicar amb pistola Airlées ó polvoritzador. No aplicar a temperatura ambient inferior a 5ºC.  
Es conserva durant 1 any en el seu embalatge original perfectament tancat, resguardat de les 
gelades i de l’exposició directa al sol.  
El consum teòric es de 4 a 5 m²/Kg i capa depenent de la porositat de la superfície a tractar.   
 
 
Especificacions: 
Aspecte:   Fluid.  
Pes específic: 1.10 +- 0.05g/cc a 25ºC 
pH: 7.0 – 8.0 
Contingut en sòlids: 25 – 30% 
 
 
Consells de seguretat: 
Les eines es poden netejar amb aigua abans de l’assecat del producte. Es recomana agitar l’envàs 
abans d’utilitzar-lo. 
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